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1. Apakah volume yang tercantum dalam RAB telah benar, dan peserta 

hanya diminta untuk membuat analisa harga satuan saja ?

Untuk volume tercantum sudah benar, dari setiap peserta hanya diminta 

membuat analisa harga satuan saja.

2. Apakah penerapan K3L masuk di dalam RAB ? Penerapan K3L bisa masukkan ke dalam RAB

3. Apakah yang dimaksud dengan Jadwal Material, Jadwal Alat dan 

Bahan, serta Jadwal Tenaga Kerja ? Apakah hal tersebut sudah termasuk 

di dalam Time Schedule ?

Yang dimaksud dari jadwal material/alat dan bahan/tenaga kerja adalah 

jadwal kapan saja pemanfaatan/penggunaan yang dibuat sesuai jadwal 

pelaksanaan

4. Apakah terdapat biaya keuntungan pribadi perusahaan di dalam RAB ? 

mengingat tender kali ini merupakan simulasi tender dan bukan tender 

sesungguhnya.

Keuntungan sekian persen ditambahkan terhadap total pengeluaran

5. Apakah dalam dokumen penawaran harga seluruh RAB digabungkan 

atau dijadikan satu ?
Keseluruhan RAB dijadikan satu dalam dokumen penawaran harga.

6. Berapa lama waktu yang diperbolehkan dalam proyek ini di dalam time 

schedule ?

Pekerjaan selama 365 hari kalender, waktu pegerjaan mulai tanggal 1 

Januari 2017 s/d 31 desember 2017

2 POLINEMA PROPERTY
1. Berapa lama jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut? Dan berapa 

nilai HPS nya?

Pekerjaan selama 365 hari kalender, waktu pegerjaan mulai tanggal 1 

Januari 2017 s/d 31 desember 2017

1. analisa yang digunakan sni tahun berapa ?
Analisa yang digunakan sesuai metode pelaksanaan, SNI hanya sebagai 

perkiraan awal.

2. jika tidak ada daftar harga alat dan bahan yang diberikan oleh panitia 

boleh kita nyari sendiri ? dan harus melampirkan bukti ?

Jika terdapat alat atau bahan yang tidak terdapat dalam harga yang diberikan 

panitia maka peserta boleh menambahkan harga sendiri dengan melampirkan 

bukti.

3. nilai pagunya brapa ? Untuk HPS 37,1 M

1. untuk jangka waktu pelaksanaan itu ditentukan panitia atau kita yang 

menentukan sendiri?
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2. harga pagu/patokan harganya ada atau tidak?mohon penjelasannya! Untuk HPS 37,1 M

1. Apakah owner memiliki target waktu kepada pihak kontraktor dalam 

hal waktu penyelesaian proyek?
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2. Apakah diperbolehkan bekerja lembur?
Untuk mengenai kerja lembur itu masuk dalam metode masing-masing 

peserta
3. Berapakah masa pemeliharaan untuk proyek ini? Untuk waktu pemeliharaan tidak ada dalam tender kali ini.

1. Untuk waktu pelaksanaan proyek ini dimulai dan diakhiri pada tanggal 

berapa ?

Waktu pelaksanaan proyek dimulai tanggal 1 Januari 2017s/d 31 Desember 

2017

2. Pada File yang dikirimkan pada Tim Kami, tidak tercantum dokumen 

“Rencana Kerja dan Spesifikasi”, apakah akan dikirmkan mendatang atau 

dari masing – masing Tim diberikan kebebasan untuk menyusun dokumen 

tersebut ?

Untuk dokumen RKS akan diberikan oleh panitia.

1. berapa nilai HPS nya ? Untuk HPS 37,1 M

2. bagaimana rencana spesifikasi teknis nya ? Untuk dokumen RKS akan diberikan oleh panitia.

3. waktu pengerjaan maksimal di tentukan atau bebas ? jika di tentukan 

maksimalnya berapa lama ?
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1. B.Q. Air Conditioner belum disertakan pada dokumen RAB, tetapi , di 

dalam gambar bestek terdapat instalasi Air Conditioner, apakah hal ini 

(AC) masuk dalam pekerjaan yang harus dihitung?

Untuk pekerjaan yang perlu dihitung sesaikan saja dengan BOQ yang sduah 

diberikan

2.Apakah kita harus menggunakan daftar harga yang diberikan ?. Apabila 

dalam pengerjaan perhitungan, tidak terdapat daftar harga bahan yang kita 

butuhkan, solusinya bagaimana?

Harus sesui yang kita berikan, jika ada yang dibutuhkan dan tidak terdaftar 

maka dari peserta boleh menggunakan harga sendiri dengan bukti yang 

dilampirkan.

3.Apakah volume B.Q boleh dirubah atau tidak? BOQ tidak boleh dirubah

4.Apakah terdapat batas maksimal dalam penggunaan bekisting ?. Jika 

ada, berapa batas maksimalnya?
Untuk itu tergantung metode dari masing masing peserta

5.Apakah tebal selimut beton ditentukan sendiri ? Untuk tebal selimut beton sesuai RKS

6.Apakah terdapat target waktu pelaksanaan proyek ini ?.
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7.Pada daftar harga barang, terdapat dua harga barang yang berbeda, 

tetapi barang nya sama (yaitu Elektroda) , jadi , yang mana dari dua harga 

tersebut yang harus digunakan?

Harga satuan dasar dari panitia merupakan harga satuan yang perlu dicek 

kembali dan dilengkapi jika ada item bahan, alat, dan tenaga kerja yang tidak 

lengkap.

8. Untuk tebal plesteran, peserta menentukannya sendiri atau bagaimana ? Tebal plesteran sesuai gambar dispesifikasi

9. Jika ada koefisien suatu pekerjaan yang tidak terdapat pada SNI, 

bagaimana solusinya?
Koefisien pada BOQ dihitung sesuai dengan metode pelaksanaan penawar.

1. Apakah ada HPS/PAGU untuk proyek ini,kalau ada nilainya berapa ? Untuk HPS 37,1 M

2. Apakah ada BOQ yang diberikan panitia untuk peserta,yang 

didalamnya terdapat item-item dan batasan pekerjaan ?

BOQ yang diberikan kepada peserta merupakan item-item yang harus 

dikerjakan

3. Berapa lama jangka waktu proyek ?
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4. Pada pekerjaan arsitektur, Item pekerjaan keramik lantai, kusen pintu 

jendela, aksesoris, pengecatan, kok tidak ada untuk lantai 2-6,bagaimana 

solusinya ?

Untuk item pekerjaan yang dikerjakan sesuai RAB yang diberikan panitia, 

jika terjadi kekurangan pekerjaan maka tetap menggunakan RAB ynag 

diberikan oleh panitia

5. Bagaimana kondisi lahan? Lahan kosong atau sudah ada bangunan di 

atas lahannya?
Kondisi saat ini merupakan lahan kosong

6. Berapa ukuran lahan total dan berapa ukuran lahan khusus prosek 

gedung ini?
Luas lahan : 6094 m2

7. Item formwork tidak ada di rab itu bagaimana ?

Untuk item pekerjaan yang dikerjakan sesuai RAB yang diberikan panitia, 

jika terjadi kekurangan pekerjaan maka tetap menggunakan RAB ynag 

diberikan oleh panitia

1. hal-hal yang menggugurkan penawaran? Pengumpulan dokumen melampaui batas akhir

2. bagaimana penyesuaian harganya? Jika yang dimaksud adalah eskalasi maka tidak ada penesuwaian harga

3. kelengkapan apa yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran?
Silahkan baca lagi TOR didalamnya sudah ada pernyataan mengenai apa 

saja yang harus  dilampirkan

4. Standar apakah yang sebaiknya digunakan sebagai acuan dalam 

pemilihan bahan dan material?
Untuk standartnya akan kami berikan RKS kepada peserta

1.HPS nya kita buat sendiri atau ditentukan? Untuk HPS 37,1 M

2. satuan BOQ nya sudah ada, apa buat sendiri?
Sudah di sediakan oleh panitia, jika dari peserta ingin mengecek kembali 

dipersilahkan.

3. ini waktu pelaksanaannya berapa lama, apa kitab yang menentukan?
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1. Mohon dipertimbangan untuk cakupan pekerjaan yang kami 

perhitungkan yaitu meliputi arsitektur, groundtank, rumah genzet, dan 

struktur saja tanpa fire protection, ME dan plumbing. Hal ini dikarenakan 

dalam pengerjaan kami tidak melibatkan mahasiswa jurusan arsitektur, 

elektro dan mesin.

peserta hanya mengerjakan pekerjaan struktur dan arsitektur saja

2. Bagaimana kami dapat menentukan rencana mutu atau ringkasan 

spesifikasi jika tidak disertakan RKS dalam file?
Untuk RKS akan diberikan

3. Kami memohon untuk panitia agar memberikan gambar dalam format 

AUTOCAD untuk kemudahan dalam perhitungan ukuran supaya tidak 

terjadi kerancuan.

Untuk file CAD tidak bisa diberikan kepada peserta
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4. Apakah persyaratan dokumen adminstrasi hanya surat persetujuan dari 

jurusan? Dan bagaimana penilaian juri sehingga dokumen penawaran 

dikatakan sudah memenuhi syarat?

Untuk dokumen adminitrasi hanya surat persetujuan dari jurusan

5. Berapakah luas lahan yang dikerjakan? Apakah site layout sudah sesuai 

dengan keadaan asli di lapangan (Surabaya)? ( Maksudnya, apakah 

proyek ini benar-benar ada di alamat dan posisi tersebut?)

Luas lahan : 6094 m2

6. Untuk mendukung fair play dalam pengerjaan, kami mengharapkan 

panitia menyertakaan RKS untuk standarisasi merk berbagai material 

yang harus kami pakai agar tidak terjadi ketimpangan.

RKS diupload oleh panitia

7. Jika terjadi kendala dalam proses pengerjaan mulai tanggal 13 Oktober 

hingga 13 November dan proses aanwizjiing sudah berakhir, apakah masih 

diperbolehkan bertanya? Jika boleh, kepada siapa dan bagaimana 

prosedurnya?

Tidak di perbolehkab bertanya kepada panitia lagi

1. Berkaitan dengan site layout , Lokasi detail proyek dimana , keadaan 

sekitar area proyek seperti apa, cuaca beberapa bulan terakhir, dan 

demografi penduduk seperti apa

Untuk lokasi sudah tertera pada site layout, untuk yang lainnya silahkan di 

perkirakan sendiri sesuai waktu pekerjaan yang kita berikan

2. Struktur organisasi , apa hanya anggota tim yang dilampirkan atau 

dapat melampirkan pembantu umum yang tidak tercantum pada saat 

melakukan pendaftaran?

Untuk SO dari peserta boleh menambahkan sesuai kebutuhan

3. Jadwal , Adakah batas waktu pengerjaan dan biaya / Pagu anggaran ?
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4. Tolong Jelaskan apa yang dimaksud dengan jadwal material , peralatan 

, dan tenaga kerja

Yang dimaksud dari jadwal material, alat,  bahan dan tenaga kerja adalah 

jadwal kapan saja penmanfaatannya yang dibuat sesuai jadwal pelaksanaan

5. K3L, apakah perlu melampirkan Dokumen AMDAL ?
Dalam K3L yang disusun antara lain SO K3, rencana tanggap darurat dan 

safety plan

6. Dokumen Penawaran , apabila ada HPS yang tidak dicantumkan dalam 

kelengkapan tender , apa boleh menggunakan refrensi pribadi?
Untuk HPS 37,1 M

7. Apakah seluruh alat dianggap menyewa ? jika perusahaan memiliki alat sendiri harga satuan tetap dicantumkan

8. Apa saja hal-hal yang menggugurkan penawaran? Bisa di lihat melalui TOR lomba

1. Apakah boleh mengubah volume ? Volume yang diberikan tidak boleh dirubah oleh peserta

2. Apakah boleh mengubah format RAB ? Format RAB harus sesuai format yang diberikan panitia

3. Apakah menambahan item pekerjaan pada format RAB ? Item pekerjaan sesuaikan yang sudah diberikan panitia

4. Untuk masalah struktur, apakah harus menganut SNI ? dan SNI tahun 

berapa ?
Koefisien pada BOQ dihitung sesuai metode pelaksanaan dari peserta

5. Apakah jadwal material, jadwal peralatan dan jadwal tenaga kerja harus 

dibedakan dengan kurva s ?
Untuk jadwal dibedakan dengan kurva S

6. Waktu pelaksanaan pekerjaan network diagram itu menggunakan CPM 

atau PDM ? atau ada yang lain ?
Penggunaan network diagram boleh menggunakan CPM atau PDM

7. Apakah boleh menggunakan jadwal dengan metode bar chart ? Diperbolehkan menggunakan metode Bar chart

8. Apakah harga bahan dan alat harus mengikuti bahan dan alat yang 

dikasih ke peserta ? Dan apakah boleh mengikuti bahan dan alat dari 

referensi lain ?

Harga satuan dasar dari panitia merupakan harga satuan yang perlu di cek 

kembali dan dilengkapi jika ada item bahan, alat, dan tenaga kerja yang tidak 

lengkap

9. Untuk pengadaan barang dan jasa harus mengikut peraturan pemerintah 

?

Iya karena sistem lomba yang dibuat merupakan simulasi tender 

sesungguhnya

10. Apakah harus melampirkan cal sheet ? Apa format cal sheetnya ? (Cal 

Sheet = perhitungan volume –> NB : perhitungan volume ≠ total volume 

secara keseluruhan yang udah tercantum di RAB)

Volume mengikuti BOQ panitia. Cal sheet analisa harga satuan perlu 

dilampirkan

11. Apakah harus melampirkan Master Sub Judul RAB ? Maksud Master 

Sub Judul RAB adalah Judul besar pekerjaan
Formatan mengikuti BoQ sesuai dokumen yang diberikan panitia

12. Untuk membuat K3L harus mengikuti peraturan pemerintah ? kalau 

iya, harus mengikutin peraturan dari menteri atau peraturan pemerintah 

kota proyek ? atau harus diikutin peraturan dari menteri dan peraturan 

pemerintah kota proyek ?

Peraturan K3L yang diikuti adalah peraturan menteri terkait dan 

mempertimnbangkan peraturan setempat

13. Bagaimana format surat penawarannya ? dan ditanda tangani oleh 

siapa saja ?
Untuk formatan surat penawaran akan kami upload.

14. Apakah proyek ini boleh sub kontrak ? kalau iya, apakah boleh 

mengajukan penawaran alternatif ?
Sub kontrak tidak boleh dilakukan untuk item-item utama

15. Untuk nilai koefisien indeks upah dan bahan dalam perhitungan 

Analisa Harga Satuan menggunakan SNI tahun berapa ?
Untuk perhitungan analisa tidak diharuskan menggunakan SNI.

16. Kalau MISALNYA volume pada RAB tidak ada pekerjaan di 

lapangan , apakah boleh dibuat nilai 0 ?
Penawaran yang diajukan hanya sebatas item yang ada volumenaya

17. Jangka waktu proyek berapa hari ?

18. Apakah jadwal proyek sesuai dengan kalender (misal : libur idul 

adha,idul fitri,hari minggu,

1. Untuk masa pelasanaan proyek ada batasan berapa minggu/harinya 

tidak?
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2. batasan/pagu harga kontrak proyek berapa? Pagu 37,1 M

3. jika waktu pelaksanaan ada alat,bahan,dan upah yang tidak ada pd 

format yg sudah dikirim apakah ada sumber lain?

Untuk item pekerjaan yang dikerjakan sesuai RAB yang diberikan panitia, 

jika terjadi kekurangan pekerjaan maka tetap menggunakan RAB ynag 

diberikan oleh panitia

1. waktu untuk mengerjakan proyek ini ada batasan waktunya menentukan 

sendiri atau ada ketentuannya?
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2. file yang dari panitia itu hanya format RAB, Gambar bestak dan harga 

bahan,upah dan alat, atau ada file lagi seperti spesifikasi?
Untuk RKS akan diberikan

3. lebar lahan dan lebar bangunan berapa, dari arah selatan-utara dari 

timur ke barat berapa?
Luas lahan : 6094 m2

4. kalau kita membutuhkan material yang tidak ada di daftar bahannya, 

kita bisa menentukan sendiri atau gimana?

diperbolehkan menambahakan material yang tidak ada dari daftar yang 

panitia berikan

5. apakah pekerjaan kusen, pintu dan jendela, pekerjaan aksesoris dan 

pengerjaan pengecattan tidak ada di lantai 2,3,4,5,6?

Untuk item pekerjaan yang dikerjakan sesuai RAB yang diberikan panitia, 

jika terjadi kekurangan pekerjaan maka tetap menggunakan RAB ynag 

diberikan oleh panitia

6. Analisa harga satuan itu pakai SNI atau gimana ya?
Analisa tergantung metode dari setiap peserta, untuk SNI hanya sebagai 

acuan saja

1. Apakah analisa harga satuan dibuat sendiri atau dicari ? Jika dicari sni 

tahun berapakah analisa harga satuannya ?

Analisa tergantung metode dari setiap peserta, untuk SNI hanya sebagai 

acuan saja

2.Jika harga satuan bahan ada yg tidak tercantum dalam dokumen yg telah 

diberikan, apakah boleh mencari sendiri ?

diperbolehkan menambahakan material yang tidak ada dari daftar yang 

panitia berikan

3.Di dalam ketentuan disebutkan batas pengumpulan terakhir pada tanggal 

13 november 2016 melalui pos, itu artinya pada tanggal 13 tersebut 

dokumen tersebut sdh diterima panitia atau boleh tgl 12 november baru 

dikirim peserta

Batas pengiriman maksimal 13 November 2016, boleh dikirim tanggal 12 

November 2016

4. Apakah daftar harga satuan alat dapat diabaikan apabila semua alat 

telah dimiliki perusahaan ?
Meskipun milik perusahan harus tetap dimunculkan harga satuannya

1. Apakah HSPK dari paniti sudah termasuk/ bedasarkan HSPK Kota 

Surabaya 2016 ? jika belum apakah kami dapat memakai HSPK Surabaya 

2016 ?

HSPK dari panitia sudah berdasarkan HSPK Surabaya 2015

2. Bolehkah kami meminta Aspek – Aspek penilaian civil tender 

competition 2016 ?
Untuk aspek penilaian dan presentasenya sudah kami cantumkan di TOR.

3. Mohon dijelaskan mengenai Rencana Mutu ! Untuk rencana mutu akan diperjelas di RKS.

Pekerjaan selama 365 hari kalender, waktu pegerjaan mulai tanggal 1 
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4. Untuk Spesifikasi Teknis apakah kami dapat mengasumsikan sendiri ? 

Atau akan diberikan dari panitia ?
Diberikan panitia

1. apakah volume boleh/harus dihitung ulang? Volume mengikuti BOQ yang sudah diberikan panitia

2. apakah harga satuan harus/boleh diganti?harga satuan yang sudah 

tersedia berpatokan pada apa?

Harga satuan dasar dari panitia merupakan harga satuan yang perlu di cek 

kembali dan dilengkapi jika ada item bahan, alat, dan tenaga kerja yang tidak 

lengkap

2. denah pondasi gak lengkap? Dihitung sesuai gambar dan BOQ yang ada

3. jenis kontraknya apa? Fixed unit price

3. struktur organisasi maksutnya lapangan atau peserta tender? SO Lapangan

4. bagaimana mengenai pekerjaan tambah kurang? penawaran untuk volume sesuai dokumen tender

5. Rks gak dikasih?kalo gak dikasih kan brarti berpatokan pada harga 

material yang telah diberikn panitia
RKS akan diberikan

1.Lomba bertema efektif dan efisien, tapi dalam pembuatan rab sudah 

diberikan volume dan bentuk rab nya, maka bagian mana yang akan 

dibuat penilaian “efisien” dan berdasar apa? Efisien terhadap apa? (waktu-

mutu-biaya?)

Efisien yang kami maksud berdasarkan metode pelaksanaan yang dibuat 

setiap peserta

2. Jika ada bahan yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan namun tidak 

tercantum dalam harga barang apa boleh menambahkan dan 

mengasumsikan sendiri harganya?

diperbolehkan menambahakan material yang tidak ada dari daftar yang 

panitia berikan

3. Penyelesaian tender hanya dalam bentuk RAB atau dimulai dari surat2 

juga?
RAB dan surat penawaran harga

4. HPS diperlukan atau tidak? HPS 37,1 M

5. RKS perlu dibuat atau tidak? RKS akan diberikan

6. Laporan berbentuk apa? Ketentuan dokumen yang diberikan sudah ada di TOR lomba

7. Kontur lokasi sebelumnya bagaimana? Apa saja pekerjaan persiapan 

proyek?
Tanah sudah bersih dari sisa bangunan

8. Apakah harga satuan barang sudah termasuk harga transportasi? Harga satuan barang belum termasuk harga transportasi

9. Deadline proyek sampai kapan?
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10. Batasan pengerjaan sampai mana? (sebaatas pembuatan RAB atau 

kurva S)

Untuk apa saja yang perlu dikerjakan peserta sudah tercantum dalam TOR 

lomba kami.

11. Dokumen administrasi apakah dibutuhkan? Jika iya, dibutuhkan 

selengkap apa? (banyak ahli, tukang, pekerja dsb.)
Dokumen administrasi yang dibutuhkan hanya surat keterangan dari jurusan

1. Boleh di jelaskan mengenai bangunan bongkarannya? (gambar teknis 

bangunan sebelumnya)
Tidak ada bangunan bongkar

2. Jika ada perbedaan antara Gambar teknis dengan dokumen yg dikirim 

panitia, kita mengikuti yang mana?
Mengikuti dokumen yang diberikan panitia.

3. Apakah format rab yang dikirim panitia bisa di tambah bisa di tambah 

item lain?
format RAB dari panitia tidak diperbolehkan untuk dirubah

4. dan untuk item seperti lift itu memakai harga paketan per unit atau 

bagaimana?
 Peserta hanya mengerjakan pekerjaan struktur dan arsitektur saja

1. apakah semua peserta wajib untuk menggunakan perhitungan volume 

yang telah disediakan oleh panitia? jika tidak, mohon diberikan gambar 

dengan format CAD untuk melakukan pengoreksian.

Untuk file CAD tidak bisa diberikan kepada peserta

2. estimasi waktu pelaksanaan proyek ditentukan panitia atau tidak? jika 

ditentukan, mohon diperjelas awal dan akhirnya proyek.
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3. pada dokumen yang telah kami terima dari panitia untuk lantai 2,3,4,5,6 

tidak tercantum pengerjaan kusen, keramik dll. seperti halnya pada lantai 

1. mohon dijelaskan.

Untuk item pekerjaan yang dikerjakan sesuai RAB yang diberikan panitia, 

jika terjadi kekurangan pekerjaan maka tetap menggunakan RAB ynag 

diberikan oleh panitia
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